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ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGR ÁFICA DO PONTAL1
DO PARANAPANEMA.2
Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos, na sede da3
Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de Presidente Prudente e Região, realizou-se a4
38ª Reunião Extraordinária do CBH-PP, biênio 2017/2018, onde estiveram presentes os representantes5
dos seguintes segmentos: Estado (Titulares): Sandro Roberto Selmo (DAEE); Maria Cristina Rizk6
(UNESP); Rodrigo Bernardes Freire (SMA/CBRN); Márcia Regina C. de Jesus Souza (SECRETARIA7
ESTADUAL DA FAZENDA); Gilmar José Peixoto (SABESP); Marco Túlio Vanalli (ITESP); Ricardo Firetti8
(APTA); Diego Henriques Santos (CODASP); Antônio Carlos Cezário (CATI/EDR/PRES.VENCESLAU);9
Paulo César Durante (SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE); Francisco Torturello (URM CASA CIVIL)10
e Gláucia Ap. Rosa Cintra (DIRETORIA DE ENSINO PRES. PRUDENTE). Tendo em vista a ausência11
de um titular, assumiu nos termos do Estatuto o seguinte supl ente do segmento Estado: Mauro12
Vilanova (CDHU). Sociedade Civil (Titulares): Roberto Tadeu Miras Ferron (IBCAMB); João Mendes13
Barreto (ASSOCIAÇÃO DO COMITE PELA ÉTICA NA POLÍTICA E DEFESA DOS DIREITOS DO14
CIDADÃO DE TARABAI); Murilo Mendes de Ângelo (UNIESP S.A PRES. PRUDENTE); Vandir Pedroso15
de Almeida (FIESP); Ayslan José Kolling Fingler (UDOP) e José Alberto Mangas Pereira Catarino16
(PONTAL FLORA). Tendo em vista a ausência de seis titulares, assumiram nos te rmos do17
Estatuto os seguintes suplentes do segmento Sociedade Civi l: Lilian Regina de Oliveira18
(FUNDAÇÃO UNIESP); Roberto Yassuo Shirasaki (ROTARY CLUB ÁLV.MACHADO); Carlos Alberto19
Arraes (CDPEMA) e Danilo César Rodrigues (AEAAPP). Municípios (Titulares): Sr. Sérgio Antônio20
Maroto representando a Exma Srª Prefeita Cássia Furlan (PRES. EPITÁCIO); Exma Srª. Prefeita21
Celeide Aparecida Floriano (INDIANA); Exmo. Sr. Prefeito Itamar dos Santos Silva (NARANDIBA); Sr.22
Fernando Cerqueira Lima representando o Exmo Sr. Prefeito Lucas Inague Rodrigues (PRES.23
BERNARDES); Sr. Sérgio Adriano Mazetti Feitosa representando o Exmo Sr. Cícero Cirino da Silva24
( ESTRELA DO NORTE) e o Exmo Sr Prefeito Nelson Roberto Bugalho (PRESIDENTE PRUDENTE).25
Tendo em vista a ausência de sete titulares, assumiram nos te rmos do Estatuto o seguinte26
suplente do segmento Municípios: Exmo Sr. Prefeito Ailton Cesar Herling (TEODORO SAMPAIO); Sr.27
Gilberto O. Aguilar Júnior representando o Exmo Sr. Prefeito Átila Ramiro Menezes Dourado (MIRANTE28
DO PARANAPANEMA) e o Sr. David Martins Jacinto representando a Exma Srª Prefeita Rute Almeida29
dos Santos Lima (CAIUÁ). Estiveram presentes ainda, convidados do CBH-PP conforme registro próprio.30
O Sr Alvaro Yanagui iniciou a reunião, agradeceu a presença de todos, convocou os membros a31
tomarem seus assentos e agradeceu em nome da Secretaria Executiva o Sr. José Alberto de Barros32
Fial, Presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Presidente Prudente e33
Região que gentilmente cedeu este espaço para a realização da reunião. Em seguida, solicitou a34
atenção de todos para apresentação do vídeo com o tema "ÁGUA RESIDUAL”, cuja apresentação foi35
comentada pela coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental, Srª Eliana D’arce Ropelli36
Junqueira. Após a apresentação, a palavra foi passada ao Sr. Presidente do CBH-PP e Prefeito de37
Presidente Prudente Nelson Bugalho, que agradeceu presença de todos, deu boas vindas aos membros38
e passou a palavra ao Secretário Executivo, Sr. Sandro, para apresentar os informes da Secretaria39
Executiva. Primeiramente, o Sr. Sandro anunciou sobre os andamentos dos trabalhos do CBH-40
Paranapanema e suas respectivas Câmaras Técnicas, bem como os informes da Secretaria Executiva41
do CBH-PP. Dando continuidade aos trabalhos da reunião, o Sr. Presidente solicitou a verificação do42
quorum para a realização da Plenária. O Secretário Executivo informou que houve quorum para a43
instalação da reunião e iniciaram as substituições dos membros titulares ausentes pelos membros44
suplentes presentes, conforme a ordem de chegada e nos termos do estatuto. Após a verificação, foi45
feita a leitura da pauta da 38ª Reunião Extraordinária do CBH-PP, sendo: Apreciação da Ata da reunião46
anterior; apreciação da Minuta de Deliberação CBH-PP/181/2017, de 23/03/2017, que: "Aprova a47
Atualização do Plano de Investimentos 2016/2019, Volume II do Relatório I do Plano de Bacia48
Hidrográfica da UGRHI-22; Apreciação da Deliberação CBH-PP/182/2017 de 28/04/2017, que: "Aprova49
diretrizes, critérios e estabelece prazos para fins de hierarquização e indicação de empreendimentos50
para utilização dos Recursos do FEHIDRO e encerramento. Posteriormente, o Sr Presidente passou51
para a apreciação da ata da 43ª Reunião Ordinária do CBH-PP que se realizou em 03 de março de52
2017, contudo, solicitou a dispensa da leitura, uma vez que a cópia consta no material entregue e foi53
publicada no Diário Oficial do Estado no dia 11 de março de 2017. Acolhida a dispensa, foi colocada em54
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votação sendo aprovada por unanimidade. A palavra foi passada ao Sr. Murilo Cavalheiro, Secretário55
Executivo Adjunto, que apresentou sobre a Deliberação AD REFERENDUM CBH-PP/181/2017 que56
dispõe sobre a atualização do Plano de Investimentos 2016/2019, Volume II do Relatório I do Plano de57
Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema. Na sequência, o Presidente do CBH-PP colocou a58
referida Deliberação para apreciação da Plenária e votação, a qual aprovada por unanimidade. O Sr.59
Presidente passou a palavra ao Sr. Alvaro Yanagui, Vice-Coordenador da Câmara Técnica de Assuntos60
Institucionais (CT-AI) para proceder à apresentação dos mecanismos e procedimentos para priorização61
dos recursos FEHIDRO 2017. Após, a palavra foi passada ao Sr. Diego Henriques, Vice-Coordenador62
da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento (CT-PAS), para apresentar com mais63
detalhes a Deliberação CBH-PP/182/2017, que tratou das diretrizes, critérios e estabelece prazos para64
fins de hierarquização e indicação de empreendimentos para utilização dos Recursos do FEHIDRO de65
2017. Durante a apresentação foram apontadas algumas propostas de alteração do texto da referida66
Deliberação, analisadas pela CT-AI, sendo elas validadas pelo Plenário. Após as discussões acerca do67
assunto, a Deliberação foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Posteriormente, O Sr.68
Presidente passou a palavra ao Sr. Sandro para suas considerações finais. Com a palavra, agradeceu a69
presença de todos, fez um balanço geral das reuniões do CBH-PP durante os 20 anos de existência do70
colegiado e enalteceu o investimento aproximado de R$ 30.000.000,00 de recursos do FEHIDRO na71
bacia. Lembrou ainda sobre a importância dos municípios aderirem ao projeto da Pontal Flora, cujo72
objetivo é formar núcleos municipais de educação ambiental. A palavra foi passada ao Sr. Presidente73
Nelson Bugalho, que convidou a todos para participarem do X Fórum de Direito Ambiental do Pontal do74
Paranapanema e 4ª Fórum Nacional de Meio Ambiente, a ser realizado nos dias 18 e 19 de maio no75
Centro Cultural Matarazzo, em Presidente Prudente. Outra questão levantada foi a apresentação de um76
documento protocolizado pela CDPMA, em nome do Sr. Carlos Arraes, sendo uma Moção de repúdio77
face à omissão do gestor municipal de Presidente Prudente e pela prefeitura permitir a construção de78
uma ponte em Área de Preservação Permanente, embora a intervenção tenha recebido as devidas79
licenças dos órgãos estaduais competentes. Com a palavra, o Sr. Arraes justificou o documento dizendo80
não se tratar, especificamente, de uma moção, mas de uma solicitação de precaução e atenção do81
gestor municipal, pois a intervenção poderia causar danos às nascentes que contribuem para o82
manancial do Balneário da Amizade, e que o valor da obra poderia ser investido em outras prioridades.83
A palavra foi aberta a discussões e o Sr. Murilo Mendes lembrou a todos que na última reunião do CBH-84
PP ficou decidido que assuntos diversos da pauta deveriam ser enviados, previamente, à Secretaria85
Executiva, o que não ocorreu, e que esta Moção não deveria estar sendo discutida, uma vez que86
contraria a decisão da Plenária. Após os comentários, o Sr. Marcelo Néias, propôs que o Sr. Carlos87
refizesse o documento e apresentasse posteriormente, caso ainda achasse necessário. O Sr. Carlos88
optou por retirar a solicitação e enviará à Secretaria Executiva do CBH-PP, oportunamente. Na ocasião,89
o Sr. Marcelo ainda esclareceu sobre o parecer da CT-AI sobre a Moção manifestada na ultima reunião90
do CBH-PP, de “APOIO OS MORADORES DO BAIRRO TIMBURI e do REPÚDIO aos gestores91
municipal [sic], que querem implantar contra a vontade dos moradores do bairro e da grande maioria92
dos munícipe [sic] de Pres Prudente, QUE NÃO QUEREM TAL ATERRO no local que está definido -93
Bairro do Timburi”, sendo que Câmara Técnica recomenda a plenária do CBH-PP não se manifestar94
sobre a referida questão, uma vez que o objeto da solicitação está fora da área de atuação deste CBH,95
portanto, fora de suas competências. Esclareceu ainda que tal documento foi encaminhado, via ofício96
CBH-PP/017/2017 de 03/03/2017, para o Comitê competente e até a presente data não obteve resposta.97
Posteriormente, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Não havendo98
mais nada a tratar, e tudo transcrito conforme os relatos desfecho a presente Ata e assino no final.99
Presidente Prudente, 28 de abril de 2017, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema –100
CBH-PP”, Sandro Roberto Selmo – Secretário Executivo.101

_____________________
Sandro Roberto Selmo

Secretário Executivo do CBH-PP


